
CAMA Gemeente Aalsmeer zoekt een parttime voorganger (M/V)!
 
 
Wie wij zijn: 
 
Wij zijn de CAMA Gemeente Aalsmeer en maken onderdeel uit van de ABC Gemeenten.
Wij zijn een gemeente met ongevee
gezinnen. 
Met elkaar willen wij Jezus vinden, volgen en verkondigen.
Wij vinden het niet gemakkelijk om precies aan te geven wat onze gemeente nou zo uniek maakt maar 
wat we wel weten is dat we elkaar zouden missen als ze er niet zou zijn als plek om ons geloof met 
elkaar te delen. 
Graag zouden we het evangelie meer handen en voeten geven in onze directe omgeving. 
Daarbij staan wij open voor groei maar primair willen we er zijn v
beelddrager van God. 
 
Waar we ons naar uitstrekken: 
 
Graag zouden wij in woord en daad relevanter worden in Aalsmeer en omstreken. Op een aantal 
manieren proberen we dit al maar meer is mogelijk. Daarom zijn wij op zoek na
dit vorm te geven. 
 
Wie jij bent: 
 
Jij bent iemand die anderen kan aansporen, motiveren, inspireren en bemoedigen. 
Je kunt dit doordat je een gedegen kennis hebt van het Woord van God.
Door je nauwe band met Hem geloof je dat Hij je 
zeggen of zien. Dit helpt je om de contacten binnen de kerk op te bouwen en te onderhouden, maar ook 
om je netwerk buiten de gemeente in Aalsmeer en omgeving uit te breiden. Naar hulpbehoevenden en 
naar andere kerken en instanties. 
Kortom, je brengt geloof met passie in praktijk.
Je kunt je vinden in de visie van de CAMA.
Je hebt een theologische opleiding gevolgd op minimaal HBO niveau.
 
Wat wij je kunnen bieden: 
 
Wij bieden je de mogelijkheid om een deel van je werktijd voor onze gemeente 
initiatieven buiten onze gemeente omdat dit ons
om ons heen.  
Wij bieden je een loyale en stabiele gemeente waar je op terug kunt vallen.
Wij bieden je een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de richtlijnen van ABC gemeenten.
 
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?
Neem dan contact met ons op via voorganger@cama
tel. 06 12935507 
Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de
Graag reageren voor 20 augustus 2018.
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